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DÉU HO VA CREAR TOT! Adam, 
el primer home que Déu va crear, 
vivia al jardí de l’Edèn amb la seva 
esposa, Eva. Eren perfectament 

feliços obeint Déu 
i gaudint de la seva 
presència fins que 

un dia...



“Ha dit Déu que 
no mengeu d’algun 
dels arbres 
del jardí?”, va 
preguntar la serp 
a Eva. “Podem 
menjar de tots 
els arbres 
excepte d’un”, va 
contestar Eva.



“Si en mengem 
o toquem el 
fruit, morirem”.  
“No morireu”, 
somrigué 
burlescament 
la serp.



“Sereu com 
Déu”.  Eva 
desitjava el 
fruit d’aquell 
arbre. Va fer 
cas de la serp 
i va menjar el 
fruit.



Desprès de desobeir Déu, 
Eva va dur Adam a menjar el 
fruit. Adam hauria d’haver 
dit: “No!  No desobeiré la 
Paraula de Déu”.



Quan Adam i Eva van pecar, sabien 
que anaven nus. Van cosir fulles de figuera a 
la cintura per a cobrir-se i es van amagar de 
la presència de Déu entremig dels arbres. 



A la fresca del vespre, Déu 
va anar al jardí. Sabia el que 
Adam i Eva havien fet. Adam 
va culpar Eva. Eva va culpar 
la serp. Déu va dir: “La serp 
serà maleïda. La dona tindrà 
els fills amb dolor”.



“Adam, perquè has pecat, 
la terra serà maleïda 
amb espines i cards. 
Treballaràs dur i suaràs 
per aconseguir menjar 
cada dia”.



Déu va expulsar Adam i Eva 
del meravellós jardí. Com 
que havien pecat, els va 
apartar del Déu 
que els va 
donar 
la vida.



Déu va crear una espasa 
fulgurant per a mantenir-los 
apartats i va fer túniques de 
pell per a Adam i 
Eva. D’on va 
treure Déu 
les pells?



Més endavant, Adam i Eva van crear una família. El 
seu primer fill, Caín, era jardiner. El seu segon fill, 

Abel, era pastor.



Un dia Caín va dur verdures a Déu com a regal. 
Abel va regalar algunes de les seves ovelles a Déu. 

El regal d’Abel va
complaure Déu.



Déu no estava satisfet amb 
el regal de Caín. Caín es va 
enfadar molt, però Déu va 
dir: “Si obres correctament, 
no seràs acceptat?”



Caín seguia molt enfadat. 
Més endavant, Caín va atacar 
Abel al camp i el va matar!



Déu va parlar amb Caín. “On és el teu germà 
Abel?”  “No ho sé”, va mentir Caín. “Que potser sóc 
el guardià del meu germà?”  Déu va castigar Caín i 
va retirar-li l’habilitat de conrear 
i el va convertir en un 
home errant.



Caín es va retirar de la presència 
del SENYOR. Es va casar amb una 
filla d’Adam i Eva i van formar 
una família.



Ben aviat, els nets i besnets 
de Caín van omplir la ciutat 
que ell havia fundat.



Mentrestant, la família d’Adam i Eva 
va anar creixent ràpidament. En 
aquella època, la gent vivia molts 
més anys que avui dia.



Quan va néixer el seu fill Set, Eva va dir: 
“Déu m’ha donat Set per a reemplaçar 
Abel”.  Set va ser un home pietós que 
va viure 912 anys i va tenir molts fills.



Al món, les persones 
cada vegada  esdevenien més 

malvades amb els transcurs de les 
generacions. Finalment, Déu va 
decidir destruir la 
humanitat i... 



...tots els animals i ocells. Déu 
lamentava haver creat l’home. 
Però hi havia un home que 
complaïa Déu...



Aquest home era Noè. 
Descendent de Set, 
Noè era just i honrat 
i obeïa Déu.



Noè va ensenyar els seus 
tres fills a obeir Déu. Ara 
Déu planejava utilitzar Noè 
d’una manera molt 

estranya i 
especial!



L’origen de la tristesa dels homes

Una història de la Paraula de Déu, la Bíblia,

es pot trobar a 

Gènesi 3-6

“La vostra paraula, explicada, dóna llum”. 
Salm 119:130



Fi



Aquesta història de la Bíblia ens parla del nostre 
meravellós Déu que ens va crear i que vol que el coneguis.

Déu sap que hem fet coses dolentes, que ell anomena 
pecats. El càstig pels pecats és la mort, però Déu us estima 

tant que va enviar el seu Fill únic, Jesús, a morir a una creu i a 
ser castigat pels vostres pecats.  Llavors Jesús va ressuscitar 

i va anar al paradís!  Si creieu en Jesús i li demaneu que 
perdoni els vostres pecats, ho farà!  Vindrà i viurà en 

vosaltres, i vosaltres viureu en ell per sempre.

Si creieu que aquesta és la veritat, digueu a Déu:
Estimat Jesús, crec que ets Déu i et vas convertir en un home 
que va morir pels meus pecats i ara tornes a viure. Si us plau, 
entra a la meva vida i perdona els meus pecats, de manera que 
pugui començar una nova vida, i un dia anar amb tu per sempre. 

Ajuda’m a obeir-te i a viure per a tu com el teu Fill. Amén. 

Llegiu la Bíblia i parleu amb Déu cada dia! Joan 3:16
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